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TEX Live 2004

Staszek Wawrykiewicz

1. Przygotowanie

Wraz z tym numerem biuletynu prawdop o dobnie

dotrze do członków GUST pakiet płytek TEX Col-

lection zawiera jący dystrybucję TEX Live 2004. Dys-

trybucja jest mo cno sp óźniona, ale złożyło się na to

wiele przyczyn, m.in. sp oro zmian dotyczących up o-

rządkowania struktury katalogów, działania progra-

mów, nowych rozszerzeń i ulepszeń itd. Wszystkie

te zmiany wymagały wielu uzgo dnień i uzyska-

nia p ewnego konsensu. W tym roku było sp oro

zamieszania z próbami unowo cześnienia zarówno

dystrybucji, jak i CTAN (mamy wszak do czynie-

nia z dorobkiem wielu osób z p onad 20 lat, ma-

my tysiące pakietów, są one rozmaicie przygotowane

i niełatwo da ją się mo dularyzować i dostosować do

dystrybucji itd.). Ten temat to rzeka. . . Niemniej,

wykonano wsp ólnym wysiłkiem (wciąż niestety nie-

wielkiego grona) sp oro zmian właśnie o charakterze

mo dernizującym (a nie, jak być może niektórzy są-

dzą, p olega jących na „cią głym grzebaniu”); niektó-

re z tych zmian są radykalne, ale i tak wprowadzane

w sp osób ewolucyjny. Mimo deklarowanej p omo cy

nowych osób dystrybucja została przygotowana si-

łami tego samego grona co p oprzednie edycje TEX

Live. Głównym mo deratorem został Karl Berry, któ-

ry szczególnie wiele pracy włożył w przygotowanie

i up orządkowanie dokumentacji.

Według mnie ob ecny rok należy uznać jako

przejściowy, w związku z tym przygotowane dystry-

bucje (wciąż według mo jej o ceny) słab o nada ją się

do bardzo szerokiego rozp owszechniania wśró d p o-

czątkujących użytkowników w dominującym syste-

mie Windows, głównie z p owo du problemów z przy-

gotowaniem programu instalacyjnego, o czym dalej.

Z kolei dla linuksowców i użytkowników innych

systemów Unix dystrybucje stanowią nową jakość,

która b ędzie wkrótce szerzej stosowana (teTEX 3.0,

zgo dny ze zmianami zap o czątkowanymi w TEX Live,

już jest prawie gotowy).

Główna „sprawa”, która nie wyszła w tym ro-

ku, to brak programu instalacyjnego dla Windows.

Aktualne binaria dla platformy win32 są o czywiście

dostępne w TEX Live i możliwa jest instalacja w sys-

temach U*x, która p otem udostępniana b ędzie przez

serwowanie. Możliwe jest też skopiowanie wykonanej

w U*x instalacji na dysk Windows. Niemniej, istot-

ną konsekwencją jest brak możliwości b ezp ośredniej

(wygo dnej) instalacji w Windows, co niestety za-

węża krą g zainteresowanych do użytkowników ma-

jących już doświadczenie z systemem TEX. Sądzę,

że do czasu otrzymania płytek przez GUST-owi-

czów p o jawi się tymczasowy program instalacyjny,

zaś p otrzebne do datkowe pakiety dosyć łatwo b ędzie

można doinstalować rozpakowując w katalogu insta-

lacyjnym dostępne na płytce pakiety. Proszę śledzić

komunikaty na liście dyskusyjnej i na stronie GUST.

Zda ję sobie sprawę, że brak wygo dnego pro-

gramu instalacyjnego to duża niedogo dność, ale

niewiele dało się tu zrobić. Fabrice Popineau, jedy-

na (osamotniona) osoba przygotowująca binaria dla

Windows, zarzucił rozwijanie TeXSetup (program

ten sprawiał czasem trudności w różnych wersjach

systemu); prób ował zatem przygotować program

instalacyjny oparty o mechanizmy MicroSoft

Instal ler, ale ten działa wyłącznie z plikami .cab,

które nie są obsługiwane w systemach uniksowych,

itd. itp. Zabrakło przede wszystkim wsparcia, czyli

chętnych do p omo cy w przygotowaniu takiego

programu instalacyjnego.

W rezultacie dla użytkowników Windows p o-

stanowiono wypro dukować ProTEXt, dystrybucję na

CD (b ędzie też na DVD), opartą na MiKTEX. Grze-

gorz Domański sprawnie przetłumaczył dokumen-

tację (należą mu się w tym miejscu p o dziękowania!)

dostępną w formacie PDF, i z p oziomu której, kli-

ka jąc, instaluje się główne komp onenty. Instaluje się

dosyć przyjemnie, ale jest to kompletnie inna dys-

trybucja, b ędąca tro chę w p ół drogi za (sp orymi)

zmianami, które zaszły w TEX Live i teTEX. Przy-

kładowo, w ProTEXt jest nowy p dfTEX, ale nadal

korzysta z p dftex.cfg (co zostało zmienione w głów-

nym pro jekcie); dystrybucja czasem się stosuje do

nowych zaleceń TEX Directory Structure, czasem

nie; w TEX Live mamy nowe fonty antt, w MiKTEX

jeszcze stare, itd. Ale ogólnie jest to niezła alter-

natywa z dosyć sprawnie rozwiązanym problemem

aktualizacji z sieci itd.

2. Najważniejsze zmiany w TEX Live 2004

Jak przy każdej kolejnej wersji, w 2004 roku uaktu-

alniono wiele pakietów i programów. Poniżej wymie-

nię na jbardziej istotne zmiany, w tym jedną szcze-

gólnie ważną, ze względu na swą niekompatybilność

z p oprzednimi wersjami.

– Gdy mamy już lokalnie zainstalowane fonty,

które korzysta ją z własnych plików .map i/lub .enc,
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należy przenieść te pliki w nowe miejsce w struktu-

rze texmf/. Pliki .map (map fontowych) są ob ecnie

wyszukiwane w p o dkatalogach fonts/map (w każ-

dym drzewie texmf), zgo dnie ze ścieżką określo-

ną przez zmienną TEXFONTMAPS. Analogicznie, pliki

.enc (przeko dowań fontów) są ob ecnie wyszukiwa-

ne w p o dkatalogach fonts/enc, zgo dnie ze ścieżką

określoną przez zmienną ENCFONTS. O niewłaściwie

umieszczonych plikach tego typu zostaniemy ostrze-

żeni p o dczas uruchomienia programu updmap. Zmia-

ny te wprowadzono w celu up orządkowania struk-

tury katalogów: wszystkie pliki dotyczące fontów

zna jdują się ob ecnie w ramach jednego p o dkatalogu

fonts/. Meto dy radzenia sobie z sytuacjami związa-

nymi z przejściem na nowy układ katalogów omawia

artykuł http://tug.org/texlive/mapenc.html.

– Do TEX-Collection DVD do dano nową dys-

trybucję dla Windows o nazwie ProTEXt (opartą

na MiKTEX). Jest ona dostępna także na o dręb-

nym CD. Cho ć ProTEXt nie bazuje na implementacji

Web2C, stosuje układ katalogów zgo dny z TDS.

– W ramach TEX Live dotychczasowe p o je-

dyncze drzewo katalogów texmf zostało rozdzielone

na trzy mniejsze: texmf, texmf-dist i texmf-doc.

Pierwszy z tych katalogów zawiera pliki związane

z konkretnym dla tej dystrybucji zestawem pro-

gramów (zna jdują się tu również dokumentacje pro-

gramów, często tworzone w pro cesie ich generowa-

nia, np. man i info). Katalog texmf-dist groma-

dzi makra, fonty, dokumentacje i inne p omo cnicze

pliki dotyczące instalowanych pakietów; aktualizo-

wane są one zwykle z zasob ów CTAN. Katalog

texmf-doc zawiera szeroki wyb ór dokumentacji zor-

ganizowany według kryteriów językowych. Są to

zazwycza j różnego ro dza ju p o dręczniki, niezależne

o d zawartości zasob ów dostępnych w wymienio-

nych p owyżej katalogach. W p oprzednich wersjach

TEX Live część z nich była dostępna w katalo-

gach Books/ i usergrps/, a część w głównym ka-

talogu texmf/doc/ (zup ełnie niep otrzebnie). Pro-

gram przeglądowy dokumentacji texdoctk został

dostosowany do aktualnej struktury katalogów.

– Wszystkie pliki makr wczytywane przez TEX-

a są ob ecnie umieszczone wyłącznie w p o dkatalo-

gu tex/ w ramach texmf*. Tym samym usunię-

to zb ędne katalogi etex/, pdftex/, pdfetex/ itp.

i uproszczono meto dy wyszukiwania plików.

– Pomo cnicze skrypty wykonywalne, niezależne

o d platformy i zwykle uruchamiane w sp osób auto-

matyczny, są ob ecnie umieszczone w nowym p o d-

katalogu scripts/ w ramach texmf*. Zna jdywane

są p oleceniem kpsewhich -format=texmfscripts.

Programy korzysta jące z tych skryptów mogą wy-

magać mo dyfikacji.

– Prawie wszystkie formaty traktują ob ecnie

większość znaków jako jawnie „wyświetlalne” (prin-

table ), nie zaś, jak było dotychczas, konwertowa-

ne na TEX-ową notację ^^. Możliwe jest to dzię-

ki domyślnemu wczytywaniu tablicy przeko dowań

cp227.tcx. Dokładniej, znaki o ko dach 32–256,

HT, VT oraz FF są traktowane dosłownie p o dczas

wyświetlania komunikatów. Wyjątkiem jest plain

TEX (tylko znaki z zakresu 32–127 są nie zmieniane),

ConTEXt (znaki z zakresu 0–255) oraz formaty ba-

zujące na Omedze. Po dobna domyślna właściwość

była wprowadzona w TEX Live 2003, ale ob ec-

nie została zaimplementowana w bardziej elegancki

sp osób i z większymi możliwościami indywidualne-

go dostosowania. (Warto wsp omnieć, że wczytując

Unico de TEX może w komunikatach błędów p oka-

zywać niekompletne sekwencje znaków, p onieważ

został zapro jektowany „ba jtowo”.)

– Program pdfetex jest ob ecnie domyślną „ma-

szyną” dla większości formatów (nie dotyczy to

samego (plain) tex). Domyślnie, gdy uruchamia-

my p olecenie latex, mex itp., generowane są pliki

DVI. Możliwe jest jednak wykorzystanie w LATEX,

ConTEXt itp. m.in. właściwości mikrotyp ograficz-

nych zaimplementowanych w p dftex, a także rozsze-

rzonych cech eTEX-a (texmf-dist/do c/etex/base/).

Oznacza to także, co warto p o dkreślić, że zaleca-

ne jest użycie pakietu ifpdf (który działa zarów-

no z plain, jak i LATEX) lub analogicznych makr.

Zwykłe sprawdzanie czy zdefiniowano \pdfoutput

bądź kilka innych p oleceń pierwotnych może nie

wystarczyć do rozstrzygnięcia czy nie jest genero-

wany plik PDF. W tym roku p o djęliśmy wysiłek by

zachować, na jlepiej jak to możliwe, kompatybilność

z dotychczasowymi przyzwycza jeniami użytkowni-

ków. Od przyszłego roku należy się sp o dziewać,

że \pdfoutputmoże być zdefiniowany nawet wtedy,

gdy generowany jest plik DVI.

– p dfTEX (http://pdftex.org) p osiada ob ec-

nie wiele nowych cech:� \pdfmapfile i \pdfmapline p ozwala ją określić

z p oziomu dokumentu użyte mapy fontowe,

a także p o jedyncze wpisy w tych mapach.� nowy ko d, zastosowany do obsługi map fonto-

wych, znacznie przyspiesza pracę (szczególnie

przy ładowaniu sp orych map fontowych);
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są łatwiejsze w użyciu; http://www.ntg.nl/

pipermail/ntg-pdftex/2004-May/000504.

html� wszystkie parametry pracy p dfTEX-a, dotych-

czas określane w sp ecjalnym pliku konfigura-

cyjnym pdftex.cfg, muszą być teraz usta-

wiane p oleceniami wbudowanymi, jak w pli-

ku pdftexconfig.tex; plik pdftex.cfg nie

jest już w ogóle wykorzystywany. Po zmianie

pdftexconfig.tex należy na nowo wygene-

rować pliki formatów (wciąż jednak użytkow-

nik ma p ełną swob o dę określania parametrów

w redagowanym dokumencie); więcej informacji

zawarto w p o dręczniku p dfTEX-a.

– Polecenie \input w programach tex, mf oraz

mpost akceptuje ob ecnie nazwy plików ograniczone

p o dwó jnymi ap ostrofami, zawiera jące spacje i inne

znaki, np.:

\input "nazwa_pliku ze spacjami" % plain

\input{"nazwa_pliku ze spacjami"} % latex

Więcej informacji zawiera p o dręcznik Web2C.

– -output-directory– nowa op cja programów

tex, mf oraz mpost – p ozwala na zapisanie wyniku

pracy w wysp ecyfikowanym katalogu (np. możemy

uruchomić program tex z plikiem zna jdującym się

na dysku tylko do o dczytu, zaś wynik zapisać na

dysku p ozwala jącym na to);

– Rozszerzenie encTEX zostało szczęśliwie włą-

czone do Web2C. Aby uaktywnić to rozszerzenie, na-

leży p o dczas generowania formatu użyć op cji -enc.

Ogólnie mówiąc, encTEX obsługuje przeko dowanie

wejścia i wyjścia, włącza jąc także Unico de (UTF-

8). Wykorzystując to rozszerzenie możemy zbu-

dować nowy format utf8mex (czyli format MEX

obsługujący Unico de) przygotowany przez Wło dka

Bzyla.

– Dostępny jest nowy program aleph, który łą-

czy cechy eTEX i Omega. Póki co, dokumentacja jest

znikoma, ale alephma gorących zwolenników p onie-

waż, z założenia, realizuje w sp osób stabilny cechy

obu programów. Innymi słowy, pro jekt Aleph wy-

nikł z p otrzeby działającego programu omega w sy-

tuacji gdy sam pro jekt Omega znalazł się w stadium

mo cno niewiadomym. Format bazujący na LATEX-u

dla programu Aleph nazwano lamed.

– Aktualna dystrybucja LATEX-a została zaopa-

trzona w nową licencję LPPL, ob ecnie w p ełni zgo d-

ną i aprob owaną przez zalecenia określone w licencji

Debiana. O nowościach i uaktualnieniach można się

dowiedzieć przegląda jąc pliki ltnews.

– Dołączono także program dvipng konwertu-

jący pliki DVI do formatu graficznego PNG.

– Usunięto program oxdvi; jego funkcje obsłu-

guje ob ecnie xdvi.

– Programy z przedrostkiem ini oraz vir (np.

initex), które zwykle były dowiązaniami do pro-

gramów tex, mf i mpost, nie są już dostępne. W zu-

p ełności wystarcza użycie w wierszu p oleceń op cji

-ini.

– Dystrybucja nie zawiera binariów dla platfor-

my i386-op enbsd (głównie z p owo du braku chętnych

do wykonania kompilacji).

– W systemie sparc-solaris należy ustawić

zmienną systemową LD\_LIBRARY\_PATH, aby uru-

chomić programy t1utils. Binaria były kompilowane

w C++, ale w tym systemie brak jest standardo-

wego p ołożenia bibliotek uruchomieniowych. Fakt

ten był już wcześniej znany, ale nie był dotychczas

udokumentowany. Z kolei dla systemu mips-irix

wymagana jest ob ecność bibliotek MIPSpro 7.4.

– W p orozumieniu i z p omo cą autora, Clau-

dio Beccari, ograniczono pakiet cbgreek do ze-

stawu fontów rozsądnego rozmiaru. Usunięto sp o-

radycznie używane fonty konturowe i służące do

prezentacji. Pełen zestaw jest o czywiście nadal do-

stępny z serwerów CTAN (http://www.ctan.org/

tex-archive/fonts/greek/cb).

3. Wnioski końcowe

Przedstawiony p owyżej rap ort miał na celu przed-

stawienie p olskim użytkownikom systemu TEX za-

równo na jważniejszych zmian, jakie zacho dzą w sze-

roko rozp owszechnianych dystrybucjach (TEX Live

i TeTEX, w 2004 roku szczególnie istotnych), jak

i też sp owo dowanie konstruktywnej dyskusji na ten

temat.

Aktualizacje dotyczące TEX Live 2004 dostępne

są na stronie http://tug.org/texlive.

⋄ Staszek Wawrykiewicz

StaW@gust.org.pl
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